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In de OverstapRouteMails vragen we uw aandacht voor actuele zaken en veel gestelde vragen. We
volgen hierbij het ritme van de OverstapRouteAgenda. Ook geven we soms een tip. Aanmelden voor
de OverstapRouteMail kan door een mail te sturen naar deoverstaproute@koersvo.nl.

1. Voor de po-scholen
Op 1 maart jl. stonden er 10.044 overstappers in OT. Bij 88% stond het OKR al op definitief en bij 94%
het schooladviesformulier (dit kan voorafgaand aan het adviesgesprek al op definitief gezet worden).
Voor het definitief maken van de laatste OKR’en en schooladviesformulieren is nog tijd tot 15 maart.
Volgen van aanmeldingen op het vo
We vragen u om – waar nodig en/of gewenst – ouders te ondersteunen bij het aanmelden op een voschool. Wijst u hen op de toelichting voor ouders op de ouderpagina over De OverstapRoute waar de
OverstapRouteKaart met toelichting (in tekst en film) klaarstaat?
Als u merkt dat ouders hun kind niet tijdig aanmelden, gaat u hierover dan met hen in gesprek.
Wellicht is het voor hen toch niet duidelijk welke stappen zij moeten zetten. Zoals we in hoofdstuk 3
van De OverstapRoute aangeven, is een proactieve rol van de po-scholen echt gewenst. U bent voor
ouders een bekend gezicht.
De overstap van uw leerlingen volgt u in OT via het overzicht Aanmeldstatus:

Alternatieve aanmeldstatus
Geeft u het in de aanmeldstatus van een leerling aan als hij/zij de overstap niet gaat maken of buiten
onze regio naar een vo-school gaat? U kunt de alternatieve status aangeven als u op de regel van de
leerling in het overzicht Aanmeldstatus klikt.
Samen met u willen we de overstappers goed in beeld hebben. Als wij in onze OT-overzichten de
vinkjes in de kolommen ‘alternatieve aanmeldstatus’ zien, weten we dat we ons geen zorgen hoeven
te maken. Dit geldt ook voor de schoolbesturen die een monitorrol in OT hebben.
Oudercommunicatie in OT
Ouders kunnen ervoor kiezen om wel of geen OT e-mails van de vo-school te ontvangen over
bijvoorbeeld de ingevoerde voorkeurslijst of de uitslag van de loting. Zie blz. 38 en 39 van De
OverstapRoute. Het is aan u als basisschool om de keuze van ouders vast te leggen in OT. U
volgt hiervoor de instructies via het overzicht Digitale oudercommunicatie:
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Uitslag eventuele loting op vo-scholen
Vorig jaar hoorde een aantal ouders via de basisschool dat hun kind uitgeloot was. Dit was en is niet
de bedoeling; de vo-school informeert ouders. Ook niet als u in OT soms al kunt zien of een leerling
‘op uitgeloot gezet is door de vo-school’.
Soms moeten de vo-scholen veel ouders informeren. Zij willen dit zorgvuldig doen. Het helpt niet als
ouders intussen ongerust naar de vo-school bellen of mailen, omdat ze van de basisschool al iets
hebben gehoord of omdat ouders van klasgenootjes via de basisschool al iets hebben gehoord.
De vo-school laat ouders uiterlijk vrijdag 1 april de lotingsuitslag weten en mogelijk al op
donderdagmiddag 31 maart.
Helpt u mee door te verwijzen naar de vo-school voor de uitslag van de loting? In de lotingsspecial die
op www.deoverstaproute.nl staat, kunt u de brief of mail lezen die ouders van uitgelote leerlingen van
de vo-school krijgen.
Save the date: 18 en 25 mei voorlichtingsbijeenkomsten over ZIB en ISK 2022-2023
Locaties: in nog nader te bepalen theaters met voldoende plek om elkaar te ontmoeten.
Tijd: van 15.00 – 16.30 uur met netwerkgelegenheid tot 17.00 uur.
Vanaf half april staat de informatie over ZIB 2022-2023 op www.koersvo.nl/zib,
inclusief een aanmeldlink voor de voorlichtingsbijeenkomsten en vermelding van
de locaties.

2. Voor de vo-scholen
Acties na afronding aanmeldperiode
De aanmeldperiode is in volle gang. Omdat de volgende OverstapRouteMail pas half april verschijnt,
willen we u alvast wijzen op twee belangrijke zaken:
1. Mocht u na de aanmeldperiode een zorgplichttraject ingaan met een leerling, weest u zich dan
bewust van de OT-handelingen én -mogelijkheden. Zowel wanneer u zelf de
ondersteuningsbehoefte onderzoekt als wanneer u met toestemming van ouders het dossier
ter inzage naar een andere school wilt doorsturen. De voorlichting hierover kunt u terugzien
via het berichtenscherm in OT (webinar vo-rol povo).
2. Checkt u vanaf vrijdag 1 april t/m maandag 18 april dagelijks of u uitgelote en naar u
doorgeschoven leerlingen in OT ziet? Deze leerlingen komen binnen in het overzicht
Aanmeldingen – aanmeldingen verwerken:

We hopen dat óók uitgelote leerlingen voor de meivakantie weten
op welke vo-school ze geplaatst kunnen worden.

Plaatsingsoverleggen po-vo Koers VO
Mocht het u in een zorgplichttraject niet lukken om een passende plek voor een leerling te vinden, dan
kunt u ook voor hen gebruik maken van de plaatsingsoverleggen van Koers VO. Indien gewenst kunt
u de ib’er van de po-school vragen om aan te schuiven en een toelichting op de
ondersteuningsbehoefte te geven.
De data in april, mei en juni, inclusief deadlines voor aanmelden en bijbehorende spelregels vindt u op
de website van Koers VO.
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3. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso
De so- en vso-contactpersonen sturen we na deze OverstapRouteMail - ter
herinnering - een apart bericht over de VSO OverstapRouteAgenda en
bijbehorende werkwijze.

Op deze plek verwijzen we naar bladzijde 30 van De OverstapRoute. Daar staat de procedure hoe de
vso-scholen aanmeldingen verwerken en wat er gebeurt als een vso-4 locatie vol zit.

Vragen?
Heeft u nog vragen, kijk op deoverstaproute.nl, mail naar
deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje!

